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Χωρίς τρόικα 
Του ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Μας µένει ένας χρόνος για 
να προετοιµάσουµε την 
απεξάρτησή µας από την 

τόσο απαραίτητη συµβολή της 
τρόικας. Ο χρόνος είναι λίγος, 
αλλά µπορεί να είναι επαρκής. 
Προσέξτε ένα παράδειγµα όσων 
πρέπει να γίνουν. Υπάρχει διάχυτος 

«πανικός» για τρύπα όσον 
αφορά τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. 

«Θα χρειαστούν περικοπές 
και άλλα µέτρα» λένε µε ύφος 
καλά πληροφορηµένο διάφοροι 
παράγοντες, όχι υποχρεωτικώς 
της αντιπολιτεύσεως. Πώς όµως 
δηµιουργείται στην πραγµατικότητα 

το έλλειµµα του κεντρικού 
φορέα διαχείρισης των δαπανών 

του δηµόσιου (αλλά και 
εν µέρει και του ιδιωτικού...) τοµέα 

υγείας; 
Παράδειγµα: To 2011 το σύστηµα 

πλήρωσε 60 εκατ. ευρώ 
για φυσικοθεραπεία των ασφαλισµένων 

του. To 2012 πλήρωσε 
100 εκατοµµύρια. Αύξηση εξωφρενική 

κατά τα 2/3 ή 66%! Ο 
κύριος λόγος ήταν n διεύρυνση 
της συγκεκριµένης παροχής και 
προς τους ασφαλισµένους του 
ΟΓΑ. Μέσα στην πιο µαύρη κρίση 

και χωρίς να υπάρξει καµία 
αντιστοιχία µεταξύ εισφορών 
και παροχών, οι αγρότες µας εξισώθηκαν 

µε τους άλλους ασφαλισµένους 
των άλλων ταµείων, 

που έχουν ενσωµατωθεί στον 
ΕΟΠΥΥ µαζί µε τα πανάκριβα 
ασφάλιστρα, σε βάρος βεβαίως 
των ιδίων και των επιχειρήσεων 
που τους απασχολούν. 

Πουθενά δεν είχε προβλεφθεί 
ότι 1,5 εκατοµµύριο µέλη του 
ΟΓΑ θα απολαµβάνουν µετά το 
Μνηµόνιο µόνον µε 20 ευρώ το 

µήνα όσα δεν είχαν επιτύχει από 
το 1923! Ούτε είχαν ποτέ φανταστεί 

-ούτε που το ζήτησαν οι 
άνθρωποι- πως ο ΟΓΑ θα τους 
πρόσφερε επιδότηση γυαλιών, 
κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ 
πριν. Η συγκεκριµένη προσφορά, 

που µαθαίνουµε ότι εκτιµήθηκε 
ιδιαίτερα πέρυσι το καλοκαίρι, 
κόστισε άλλα 65 εκατοµµύρια 
στον ΕΟΠΥΥ, τα οποία, 

βεβαίως, δεν είχαν προβλεφθεί 
από καµία τρόικα ή άλλους «κήρυκες 

της λιτότητας». 
Αν λοιπόν θέλουµε, ως οφείλουµε, 

να ενηλικιωθούµε τόσο 
ώστε να µη χρειαζόµαστε πλέον 
«καµία τρόικα πάνω από το κεφάλι 

µας», θα πρέπει να µάθουµε 
να διοικούµε σωστά και αποτελεσµατικά 

τα του οίκου µας. 
To πρώτο µεγάλο τεστ στον 

δρόµο µας είναι n σύνταξη του 
επόµενου προϋπολογισµού του 
κράτους για το έτος 2014. To 
σχέδιο λέει ότι το επόµενο έτος 
το κράτος θα δαπανά µόνον όσα 
εισπράττει από τα φορολογικά 
του έσοδα και, επιπλέον, δεν 
θα µπορεί να αλλάξει τίποτε στη 
φορολογία κατά τη διάρκεια της 
ετήσιας εφαρµογής του προϋπολογισµού. 

Επιπλέον, σύµφωνα 
µε το Μνηµόνιο, θα ξεκινήσει 
n σταδιακή µείωση των 

κρατήσεων για ασφάλιση και 
υγεία, ώστε µέχρι το 2016 να 
έχει πέσει κατά τέσσερις εκατοστιαίες 

µονάδες. 
Αν µπορούµε να πείσουµε ότι 

είµαστε ικανοί να επιτύχουµε 
σε αυτό το στοιχειώδες για οποιοδήποτε 

κράτος σέβεται την 
υπόστασή του, τότε θα µιλήσουµε 

και για το σοβαρό θέµα µιας 
νέας περικοπής της σηµερινής 
αξίας του δηµόσιου χρέους. 
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